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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีท่ี 5 สิ้นสุด วันท่ี 30 เมษายน 2564 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
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กองทุนนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในกลุม่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน  
จึงมีความเสี่ยงที่ผูล้งทนุอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ช่ือ กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบ้ิล 

Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund : KT-PIF 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KT-PIF-D)   
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KT-PIF-A)   
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KT-PIF-R) : (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต)   
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KT-PIF-I) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต)   
ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ :KT-PIF-SSF) (บริษัทจะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดนี้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้น
ไป) 
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื่อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่
ละชนิด และ/หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการ
ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนที่ใช้ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของ
บริษัทจัดการ www.ktam.co.th 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

อายุโครงการ ไม่กำหนด 
นโยบายการลงทุน และ
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั ้งในและต่างประเทศที ่เก ี ่ยวข้องกับกลุ ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายคร้ัง
แรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ หลักทรัพย์และตรา
สารดังกล่าว ได้แก่ 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ
หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ 
Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อมูลส่วนสรปุรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพนั 
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2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange 
Traded Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืน
ใด ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
3. หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนที่อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้น
ดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
และหรือโครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ 
 
ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ 
กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่
สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) 
 
สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั้งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื ่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ 
นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดย
มีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการ
ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุน



 

 

P a g e  3 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน 
 
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่
กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 
 
อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป
ตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น การเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วน
การลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 
โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้
จากเงินลงทุน 

ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 
 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะ
จ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จ่ายเงินปันผล
นั้น 
 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตรา
สารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษี  
ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่
กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
ชนิดเพื่อการออม 
  กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 4 คร้ัง โดยบริษัทจดัการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผล เมื่อกองทนุรวมมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบ
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กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
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ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกจ่าย ตามหลกัเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทนุรวม 
(2) จ่ายได้ไม่เกนิร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น 
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 
 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตรา
สารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษี  
 เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบ้ิล 
ชนิดเพื่อการออม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน หากผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนตามที่กฏหมายกำหนด 
 หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ปี ตามที่กฏหมายกำหนด เมื่อผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนและมีกำไรส่วนเกนิจากการ
ลงทุน กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง
กองทุนรวม 

26 เมษายน 2559 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม 29 กรกฎาคม 2559 
มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อ ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด 

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป 

ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000  บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด 

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่ง
ขายคืน 

ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำ
ของการสัง่ขายคนื 

ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื
ในบัญชีข้ันต่ำ 

ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 

ไม่กำหนด 
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KT-PIF 

 
 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
 กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ :KT- PIF -A) :  
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ :KT- PIF -D) : 
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล 
- เหมาะสำหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 
หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด 

 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KT- PIF-R) (ปัจจบุันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต): 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KT- PIF -I) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) : 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด 
 
ชนิดเพ่ือการออม  (ชื่อย่อ : KT-PIF-SSF) (บริษัทจะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดนี้ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที่ 3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขท่ี
กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 

 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื่อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/หรือเปิด
บริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนท่ีใช้ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยกเลิกการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กำหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 
 

คำถามคำตอบเกี่ยวกับลกัษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
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2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ? 
 15,000 ล้านบาท ท้ังนี้ กองทุนสามารถเพ่ิมจำนวนเงินทุนของโครงการท่ีจดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดย

จะเป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 
 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเหมาะสมกับการ
ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ 
และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ กองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน และหรือ ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน หากรายได้หลักหรือผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์/ตราสารเหล่านี้ได้รับผลกระทบ จากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศักยภาพ
และความสามารถของผู้บริหารของอสังหาริมทรัพย์/กิจการโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพธุรกิจการให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ การแข่งขัน เป็นต้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลตอบแทนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วย 

 
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 
 กองทุนนี้เป็นกองทุนท่ีไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้น  

 

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี 30 เดือน เมษายน  

 
7. คำถามและคำตอบเก่ียวกับตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

7.1 กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร  
 กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สำหรับตรา

สารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซ่ึงเป็นไปตามท่ีประกาศกำหนด 
 

7.2  ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อม่ันท่ีสมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของ
กองทุนรวมเป็นอย่างไร  
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับขอ้กำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว โดยผลลบท่ีมากท่ีสุดของการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว
ต่อเงินลงทุนคือทำให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้
ลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 วิธีการขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ในระหว่าง
เวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น. 
 

  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก : 
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท  
ชนิดเพ่ือการออม : ไม่กำหนด 

 

  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป :    
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 
ชนิดเพ่ือการออม : ไม่กำหนด 

 

 การชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ดังนี้ 
1. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ และ

นำฝากได้ท่ี 
 สำหรับจองซ้ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-PIF-A) 

 - สั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล” 
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ 
-  เลขท่ี  153-6-11159-7 
 

 สำหรับจองซ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-PIF-D) 
- สั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล” 
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
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- เลขท่ี  153-6-10996-7 
 

 สำหรับจองซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (KT-PIF-SSF) 
- สั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดเพ่ือการออม” 
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
- เลขท่ี 153-6-11573-8 

 
2.  กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร 

เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนำฝากได้ท่ี  
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักลุมพินี   
- เลขท่ี 889-1-01226-1 

 
3. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ

ดราฟต์สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนำฝากได้ท่ี  
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
- เลขท่ี 0001-114-0050423 

 

4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)   บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด
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 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด  

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 
 
 

ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซ่ึงบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 

 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   สาขาสวนมะลิ    เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 
 - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   สาขารัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์   เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 
 - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สำนักพระราม 3    เลขท่ีบัญชี 777-0-04854-1 
 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนพระรามท่ี 3    เลขท่ีบัญชี 057-1-07543-1 
 - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาช่องนนทรี    เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม 3)  เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
 - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  สาขาสวนพลู   เลขท่ีบัญชี 114-3-00016-9 
   - ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

ทั้งนี้ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชำระ
ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการ
สุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงิน
สดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 

 

 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ 
ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.  
 
- กรณีแบบอัตโนมัติ 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี  
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี  
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี  
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี  
ชนิดเพ่ือการออม : ไม่มี 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท่ีบริษัทจัดการกำหนด หากในกรณีท่ีวันท่ีกำหนดในการ
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รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป โดยบริษัท
จัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติท่ีมีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฎ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่
วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาด
เงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ 
ท้ังสิ้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติด
ประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ 
 

และท่านจะได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 
 

2. กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้  

ก) คำสั่งซ้ือท่ีจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ข) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นบุคคลหรือนิติบุคลท่ีได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 

 

3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา  

 

 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำส่ังซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ 
 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ท้ังนี้ การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2. การให้การสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย   
3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
 
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
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ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน 
 
(7) ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 

(8) ในกรณีที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

 

  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่ง
ขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 

4. วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำ
การ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.  

 
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) เท่านั้น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการ
สับเปลี่ยนออก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ได้ตังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2564 บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 
  กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสาร
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ตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 
 

5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร? 
  บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด

การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

  สำหรับชนิดเพ่ือการออม จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จา่ย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันได้  
 
6. ท่านสามารถซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้หรือไม่? 
 ได้ ท้ังนี้ การซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่าง

เดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซ่ึง
เป็นตัวแทนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 

 
7. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร ? 
 การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือการที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท

ประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมท่ี
บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ี
แตกต่างกัน 
 

8. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด? 
  ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 

************************************ 
 
 
 

1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่

วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
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2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ? 
 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วน
ท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือจำไปเป็นประกันได้ 
 สำหรับหน่วยลงทุนชนดิเพ่ือการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกำหนด 
 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระ

ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากรด้วย 

 
3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ? 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ป

ไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 
 
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อย่างไร ? 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้  
(1) ผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น  
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 
15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าท่ีเป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผย
ชื่อท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการ
โดยตรง เป็นต้น 

 

5. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 
 ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทนุรวม 

- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน   
  โทร. 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 

 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 
 
 

************************************ 
 
 
 

1. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นายวัชรา  ตันตริยานนท์         ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2 นายลวรณ  แสงสนิท   กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3 นายสุรพล  โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
4 นายธนธัช  หงษ์คู กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5 พลตำรวจโท จารุวัฒน์  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
6 นายเชิดชัย  ชมภูนุกูลรัตน์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
7 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ 
8 นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา กรรมการ 
9 นางชวินดา  หาญรัตนกูล         กรรมการผู้จัดการ 

 

รายชื่อผู้บริหาร 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
2 นายวิโรจน์   ต้ังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3 นางสาวหัสวรา     แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
4 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน 
5 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ ์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ 

 

 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 147 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  472,202,857,822.93 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
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2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายกฤษณ์ ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

4 นายสมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายยืนยง เทพจำนงค ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน-ตราสารทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายพีรพงศ์ กิจจาการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

8 นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

9 นายอมรศักด์ิ วงษ์เซ็ง ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

 
 
 

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
 

 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน
ลำดบั รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทำงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ

1 คุณ พีรพงศ์  
กิจจาการ 

- MS in Economics 
University of Southampton 
- ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้อำนวยการ, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรงุไทย 
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ. กรุงไทย 
5. ผู้จัดการ , ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
7. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวจิัย, บลจ.กรงุไทย 
8. ผู้ช่วยผู้จดัการ, ฝา่ยวิจัย, Merchant Partners Securities 
9. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 
10. เจ้าหน้าท่ี, Office of Venture Capital Fund 
 Management Office of SMEs Promotion 
11. นักวิเคราะห์, ฝา่ยนโยบายและกลยุทธ์,

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
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รายช่ือผู้จัดการกองทุน
ลำดบั รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทำงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ

 SME Development Bank of Thailand 
12. นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

2 คุณเขมรัฐ ทรงอยู่ -เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Master of Arts (Economics) 
-เศรษฐศาสตร์ศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Bachelor of Arts (Economics)

1. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก , บลจ.กรงุไทย 
3. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, ธนาคารไทย

พาณิชย์ (Macroeconomic Analyst – SCB EIC) 
4. นักวิเคราะห์ CEIC DATA (Data Analyst – CEIC DATA) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

3 คุณรัชวุฒิ  
ชัยทรัพย์อนันต์ 

- Msc. Finance and 
Management  
University of Exeter 
- บริหารธุรกิจบัณฑติ ภาคการ
ธนาคารและการเงิน 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

1.  ผูจ้ัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2.  ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายบรหิารกองทุนส่วนบุคคล, บมจ.

หลักทรพัย์กรุงศร ี
3. ผู้ช่วยผูจ้ัดการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย์ฟินันเซีย 
ไซรัส 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

4 คุณยืนยง  
เทพจำนงค์ 

- บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ, 
University of Houston, U.S.A. 
- รัฐศาสตร์บัณฑติ, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรงุไทย 
2. ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
3. ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอม็เอฟซี จำกัด (มหาชน) 
4. ผูจ้ัดการกองทุน – ตราสารทุน 
5. ผูจ้ัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
6. เจา้หน้าท่ีส่วนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี2 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

5 คุณแสงจันทร์ ล ี - บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ, 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
- บริหารธุรกจิบัณฑิต,การเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอม็เอฟซี จำกัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝา่ย ฝา่ยบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
4. ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
5. ผูจ้ัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกดั  
6. ผูจ้ัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธำรง 
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวจิัยภัทร บงล.ภัทรธนกจิ 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี2 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

 
 

 
 
 

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 

 
 

 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0 2111 1111 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 0 2638 8000, 0 2626 7000 
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0 2633 6000 
 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จำกัด (มหาชน) 0 2697 5454 
 ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   0 2359 0000 
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2629 5588 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  0 2274 9400, 0 2276 1025 
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 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2648 3333 
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0 2223 2288 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0 2863 8333 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0 2659 7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  0 2696 0000 
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0 2672 5999 
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 2231 8600 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 0 2658 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด  0 2648 1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0 2841 9000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด 0 2857 7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด 0 2343 9555 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 0 2633 6000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0 2949 1999 
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0 2217 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) 0 2287 6950 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) 0 2231 3777 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 0 2697 3800 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0 2831 8300 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2635 1700 
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 0 2305 9000 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2363 6736 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0 2263 5900 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2222 5900 
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0 2009 8000 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2088 9999 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  0 2680 1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 0 2659 3456 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0 2658 5800 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0 2684 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 0 6220 6677 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  0 2680 5000 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด  0 83842 8337 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด 0 2260 6839-42 
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 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0 2026 5100 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด  0 2107 1664 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0 2266 6697-8 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด  0 2861 4820 ต่อ 544,545,546 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด 0 2238 3988 
 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0 2108 8666 

 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการ 

 
5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 
6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277  
นอกจากหน้าท่ีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย 
 

7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
 นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสด์ิ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ 
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือนางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพ่ิมทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562 

 
 

**************************************** 
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กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับชอ่งทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมน้ี 
 

 
 

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด? 
 - Website : www.ktam.co.th  

- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

**************************************** 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือ      
หน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดย
ระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพ ดังนี้  

ภาพแสดงตำแหน่งความเสีย่งของกองทุนรวม 

 
 

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้อาจได้รับ
ผลกระทบจากปจัจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นพิเศษ  เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของ
ค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) ทำให้อาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนมากกว่า 
 
2) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศท่ี
อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ 
ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้
ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้ 

ปัจจัยความเสีย่งในการลงทนุของกองทุน



 

 

P a g e  21 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่
เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซ่ึง
หากราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว 
บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการ
วิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสม่ำเสมอ 
 
3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจำกัด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ลงทุนนั้น ๆ จะสามารถลดความเสี่ยงนี้ลงได้ 
 
4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้        
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ท่ี
ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม 
 
5) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดำเนินงานของธุรกิจซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์
แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัท
ของผู้ออกตราสารมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
6) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบ
กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายเงินต้น และผลตอบแทนในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี ่ยนเมื ่อมีการแปลงเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลบาท โดยกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ได้แก่ สัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการแปลงเงินต้นให้เป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
 



 

 

P a g e  22 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

7) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) 
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้ 
- ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดย
ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ 
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื ้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ 
(short call option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มี
เพดานสูงสุด 
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้
มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน 
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญา สวอป
มีผลขาดทุน 
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน หรือธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะทำ
การพิจารณาการลงทุน วิเคราะห์ และติดตาม รวมท้ังประเมินผลต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  
 
8) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน 
 
9) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซ่ึง
อาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย  ซ่ึงโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน  แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง 
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีกระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซ่ึงกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการ
จำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลง
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กลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน  
และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีท่ีมีผลกระทบเกิดข้ึนจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาส
แรกท่ีกระทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการฯ จะคำนึงถึงความคุ้มค่า  ผลประโยชน์และ
ผลเสียท่ีจะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ 
 
10) ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่าย
ผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ออกโดยภาครัฐต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถืออยู ่ในอันดับที ่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือในตราสาร โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  และจะพยายามควบคุมความเสี่ยงโดย
ควบคุมสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้ง 4 ชนิด(1) 

อัตราตามโครงการ อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.60-30 เม.ย.61)

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.61-30 เม.ย.62) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63)

(% NAV) 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมด
ที่ประมาณการได ้(2) 
    - ชนิดสะสมมลูค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิ
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

 
 

ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 

 
 

1.25 
1.25 

 
 

1.25 
1.25 

 
 

1.56 
1.56 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (3) (5) 
    - ชนิดสะสมมลูค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิ

- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

 
ไม่เกิน 3.21  
ไม่เกิน 3.21  
ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 2.14 

 
1.07 
1.07

 
1.07 
1.07 

 
1.07 
1.07

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (3) 
    - ชนิดสะสมมลูค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิ

 - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สิน
ใน ตปท.ไม่เกิน 0.0535%) 

 
ไม่เกิน 0.0749  
ไม่เกิน 0.0749  
ไม่เกิน 0.0749 
ไม่เกิน 0.0749 

 

 
0.03 
0.03 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
0.03 
0.03 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
0.03 
0.03 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (3) 
    - ชนิดสะสมมลูค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิ

 - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

 
ไม่เกิน 0.535  
ไม่เกิน 0.535  
ไม่เกิน 0.535 
ไม่เกิน 0.535 

 
0.11 
0.11 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
0.10 
0.10 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 
0.43 
0.43 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 2.675 

 ค่าใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
     - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 

1,070,000 บาท 

 
- 

 
- 

 
- 

     - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 
0.1605

- - - 

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจา่ยจริง 0.02 0.03 0.02 

 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (4) ตามท่ีจา่ยจริง 0.02 0.02 0.01 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการไม่ได้  

- - - - -
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
    - ชนิดสะสมมลูค่า 

 
ไม่เกิน 5.35

 
1.25

 
1.25 

 
1.56



 

 

P a g e  25 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้ง 4 ชนิด(1) 

อัตราตามโครงการ อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.60-30 เม.ย.61)

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.61-30 เม.ย.62) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63)

(% NAV)
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิ

- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 

1.25 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

1.25 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

1.56 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 1,785,945.09 บาท 1,895,894.14 บาท 5,628,015.86 บาท
หมายเหตุ : เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือ
หน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง 
ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(5) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  26 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.60-30 เม.ย.61)

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.61-30 เม.ย.62) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 พ.ค.62-30 เม.ย.63)

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) (6) 
    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิ

- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00

 
0.50 
0.50

 
1.00(5) 
1.00(5) 

 
1.00 
1.00 

- 
-

- 
- 

- 
-

 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (1) (6) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ(2)  
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00 

 
ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

- 
- 

 
ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

- 
- 

 
ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

- 
- 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (1) (3) 
(ชนิดจ่ายเงินปันผล/ชนิดสะสมมลูค่า/ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมัต(ิ2)/ชนิดผูล้งทุนสถาบัน) 

-  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
-  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 

 
 
 

ไม่เกิน 2.00 
ไม่เกิน 2.00

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
0.50

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
1.00(5) 

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
1.00 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพย์เมือ่มีการสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยน (4)  
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ(2)  
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

 
 
 

ไม่เกิน 0.50 
 ไม่เกิน 0.50 
ไม่เกิน 0.50  
ไม่เกิน 0.50

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

- 
-

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

- 
- 

 
 
 

ยังไม่เรียกเกบ็ 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

- 
-

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกำหนด 
 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธใินหน่วยลงทุน  ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกำหนด 
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ 
หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 

หมายเหตุ *เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(2) เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดบริษัทจัดการ
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 



 

 

P a g e  27 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

(4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื ่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์  
(5) บริษัทเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 17 เมษายน 2562 
เป็นต้นไป 
(6) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 
 
 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 

อันดับ ชื่อ 
ค่านายหน้า 

(บาท) 
อัตราส่วน 
ค่านายหน้า 

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด  1,357,379.05  24.12% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  481,760.26  8.56% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)  จำกัด   473,046.23  8.41% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  422,732.35  7.51% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  398,238.90  7.08% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  344,334.72  6.12% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  300,026.56  5.33% 
8 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  280,942.00  4.99% 
9 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  272,054.95  4.83% 
10 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด  266,111.94  4.73% 

 อ่ืน ๆ  1,031,388.90  18.33% 
รวม 5,628,015.86 100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  28 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
 มูลค่า ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
รายละเอียดการลงทุน KT-PIF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 รายละเอียดการลงทุน KT-PIF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   3,284,228,287.58   49.33 
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                                  2,069,586,360.28          31.09 
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน                     1,121,305,176.80          16.84 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  93,336,750.50 1.40 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   3,102,877,031.13 46.61 
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                     789,848,956.06          11.86 
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์                                    2,313,028,075.07          34.75  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 7 คู่สัญญา 
             -   ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จำกัด (มหาชน)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         
             -   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
             -   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
             -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         
             -   ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : A           
             -   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         
             -   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
 กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา -51,223,852.83 -0.77 
 อื่นๆ   321,158,818.11 4.83 

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                                                                 180,875,668.95             2.72 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                        191,567,042.25           2.88 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                         -51,283,893.09          -0.77 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,657,040,283.99 100.00 
 



 

 

P a g e  29 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  

มูลค่า ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  93,336,750.50 1.40 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลงั/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
     investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00%            NAV 
 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล  เอสเตท แมเนจเม้นท์    343,932,144.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Bualuang K.E. Retail      71,888,397.60 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์     51,405,167.80  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์    14,338,995.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์    278,127,292.10  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร     60,378,010.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์   33,938,278.50 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง    108,021,498.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์   80,021,520.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)  A-  187,336,624.80 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจ. เอสซีซีพี รีทส์       30,252,800.00 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ S REIT MANAGEMENT      63,331,400.00 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Commercial Trust Management    95,914,353.35  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ LENDLEASE GOLBAL TRU      25,771,483.85 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KDCRM      349,951,664.34 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KBS US PRIM PM      74,414,193.98 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CAPITAL & COMMERCIAL TRUST MANAGEMENT   243,797,260.54 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์     119,206,587.60 



 

 

P a g e  30 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

  รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย    141,009,524.88 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย    233,063,720.00 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด    171,502,800.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด    62,600,850.00 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย    19,230,750.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Frasers Centrepoint Asset Management Ltd   215,559,507.18 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Logistics Trust Management    323,378,927.38 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Industrial Trust Management     347,408,836.16 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Manulife US Real Estate Management    256,172,229.50 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Frasers Logistics & Industrial Asset Management   238,548,587.28  
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ CTSP      251,940,677.83 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Ascendas Funds Management     510,240,818.01 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ARA US HOSPITALITY      49,166,094.67 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Keppel-KBS US REIT      120,612,397.06 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์    531,307,276.80  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง     19,049,940.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย    570,947,960.00  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)    AAA  274,212,419.45
    

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 
PTR = 42.14% 

 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง 
ต้ังแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิ้นรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
KT-PIF-A -29.47% 
KT-PIF-D -29.47% 

 

 

 

= 



 

 

P a g e  31 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (KT-PIF-A) 

กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2563) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง 
3 ปี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ปี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

KT-PIF-A 29 ก.ค.2559 12.1944 -10.26% -12.59% -11.52% -1.67% 8.76% N/A N/A 5.42%
Benchmark  - - -12.25% -15.49% -14.37% -5.11% 6.01% N/A N/A 4.65%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน - - 30.98% 35.90% 25.93% 18.96% 11.53% N/A N/A 10.62% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 33.86% 39.13% 28.48% 20.93% 12.67% N/A N/A 11.51% 

หมายเหตุ  Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลา่ร์สงิคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่น
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน  
โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันท่ี 16 เม.ย. 61 คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ 
ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure  TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
 

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ป ี
% ต่อปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
KT-PIF-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.77% 6.98% 6.89% 22.22%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.72% 11.29% 2.25% 20.87%
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.85% 3.97% 4.44% 6.49% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.28% 3.58% 4.86% 7.73% 
* ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
หมายเหตุ Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลล่าร์
สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน  



 

 

P a g e  32 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลง
เป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure  TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  (KT-PIF-D) 

กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2563) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KT-PIF-D* 29 ก.ค.2559 9.4426 -10.26% -12.59% -11.52% -1.67% 8.76% N/A N/A 5.42% 
Benchmark  - - -12.25% -15.49% -14.37% -5.11% 6.01% N/A N/A 4.65% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน - - 30.98% 35.90% 25.93% 18.96% 11.53% N/A N/A 10.62% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 33.86% 39.13% 28.48% 20.93% 12.67% N/A N/A 11.51% 
*กองทุนจ่ายเงินปันผล 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2.7 บาทต่อหน่วย 
หมายเหตุ Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลา่รส์ิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่น
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน  
โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันท่ี 16 เม.ย. 61 คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ 
ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure  TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
 

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ป ี
% ต่อปี

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

KT-PIF-D N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.77% 6.98% 6.88% 22.21% 

Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.72% 11.29% 2.25% 20.87% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.85% 3.97% 4.45% 6.49% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.28% 3.58% 4.86% 7.73% 
* ผลการดำเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
หมายเหตุ Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลล่าร์
สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน  
โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR 
Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure  TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 
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- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 ไม่จำกัดอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่งดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้

มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย 
 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเปน็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 

1. 10%หรือ 
2. น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 
 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6  ทรัพย์สินดังนี้ 
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน
ท่ัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
เหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนท่ัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการ
เพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาด
ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 
6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แฝง ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย)  
  
6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade 
  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นำ้หนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน 
นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
  
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 
6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ท่ีมี issuer rating อยู่ใน
ระดับ investment grade 
 
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 
  
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 
ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

หมายเหตุ : 
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ 
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน 
กับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ี

นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี 
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ท่ีอายุกองทุน 
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ท้ังนี้ เฉพาะ 
กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 
 

2 ทรัพย์สินดังนี้  
2.1 ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
รวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้ 

2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มี
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไม่เกิน 25%  

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending  ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่
ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 
  

รวมกันไม่เกิน 15%  

 
หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
6 derivatives ดังนี้ 

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ี
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 1.1 กรณีท่ีเป็นการลงทุนของ MF (ท่ีมิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์) 

 
 

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวน
หุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้ และ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป                       

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
มารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครัง้แรกของผู้
ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการ
ย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ  

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธนาคารพาณิชย์ บรษัิทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย์ 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  
 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
(2) การลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน infra ท่ีออกหน่วยนั้น 
เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน property ท่ีออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ำสุด ซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
 
สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) 
Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
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ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แนน่อนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่ง 
เท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน        
 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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คำเตือนและข้อแนะนำ 
 กองทุนเปิดนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th 

 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวม
ทั ่วไปที ่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ ่มอุตสาหกรรม ดังนั ้น ผู ้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสหกรรมดังกล่าว
ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย 

  สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือ
นำไปเป็นประกัน 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (structured note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและ
สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

 เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนได้ไมเ่กิน
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศท่ีกองทุน
ไปลงทุน 

 เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 

 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง 
โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อ
บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 



 

 

P a g e  45 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

KT-PIF 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้
ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ท่ี

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th 
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู ้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที ่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน  และสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและ
ดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล 

 ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน 
หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 

 
 

 
 



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0181/2559] หน้า 11 / 66



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

กองทุนรวมเพื อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกอง
ทุน

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี

ที ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

ที ปรึกษากองทุน หมายถึง ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการแต่งตั ง

วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํา
ไปลงทุนต่างประเทศ

วงเงินลงทุนเพิ มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที อาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่าง
ประเทศเพิ มเติมจากวงเงินลงทุนที ได้รับอนุมัติไว้เดิม

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ มเติม

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากัด

สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมี วัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั งแรกซึ งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําอธิบายศัพท์เรื องการลงทุนของกองทุนเพื อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที 
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ มเติมคําอธิบายศัพท์นี เป็น
อย่างอื น

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

“กองทุนฟื นฟู”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนCIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม(collective investment scheme)ทั งนี 
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึง
กองทุนpropertyและกองทุนinfraที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนETFต่างประเทศ” กองทุนexchange traded fundที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุนinfra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ งได้แก่
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั ง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื นใด

“กองทุนproperty” กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี ยง” การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในderivativesที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2.มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3.เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการ
ลดความเสี ยง
4.สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี 

1.เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2.สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3.สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“ตราสารกึ งหนี กึ งทุน” ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี 
1.ตั วเงินคลัง
2.พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.พันธบัตรB/E P/Nศุกูก หรือหุ้นกู้ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันแต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

“ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศโดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 
1.มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2.มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื อขายเป็นประการอื นและผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั น

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ในSET

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมโดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม(ฉบับที 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออกผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื อขายderivatives” ศูนย์ซื อขายดังนี 
1.ศูนย์ซื อขายderivativesที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า
2.ศูนย์ซื อขายderivativesซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

“หน่วยCIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.หน่วยของกองทุนCISต่างประเทศ

“หน่วยinfra” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 
1.กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื นฐานตาม1.ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“หน่วยproperty” หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั น” หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน270วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

“B/E” ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” ตัวชี วัดของกองทุนซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

“CIS operator” บุคคลดังนี 
1.บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
2.ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุนCISต่างประเทศ

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency)ที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก5ส่วนที 5ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน.87/2558

“credit derivatives” derivativesที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากลโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี (credit
event)ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating” อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดยCRAซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคาunderlyingของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี

“derivatives” สัญญาซื อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivativesที ซื อขายในศูนย์ซื อขายderivatives

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์หรือรูปอื นใด

“FX” อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ําประกัน

“international scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” credit ratingในระดับที สามารถลงทุนได้

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก(Initial Public
Offering)

“issue rating” อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund)

“national scale” มาตรฐานการจัดทําcredit ratingในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สินซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตามcredit derivativesอ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options” สัญญาที มีลักษณะตาม (3)ของนิยาม“สัญญาซื อขายล่วงหน้า”ในมาตรา3แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

“OTC derivatives” derivativesซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขายderivatives

“P/N” ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market” ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลัก
ทรัพย์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย(์Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending” ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” Specific Investment Products

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” บล.ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation)ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได(้Transferable Subscription
Right)

“underlying” สินค้า ตัวแปรหรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

1.3. ชื อย่อ :  KTPIF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอ
ขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : ดูรายละเอียดเพิ มเติม

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 1,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก 500,000.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั ง
แรก

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด

1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป 1,000.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัด
ไป

5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. KTPIFD จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
3. KTPIFR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
4. KTPIFI จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
5. KTPIFSSF จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ใน
อนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
กิจการโครงสร้างพื นฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index SGD (NR) สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัดของกองทุนนี ควรเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ ดัชนี FTSE Straits
Times REIT Index SGD (NR) ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเมื อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศที เกี ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือโครงสร้างพื นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั งแรก โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั งนี หลักทรัพย์และตราสารดังกล่าว ได้แก่
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหรือ
ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(Foreign REIT) และหรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded
Fund ที เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
2. หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื นฐานทั งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund
ที เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด ซึ งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื นฐาน
3. หุ้นของบริษัทที จดทะเบียนที อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที ให้สิทธิในการได้มาซึ งหุ้นดังกล่าว หรือที มีผลตอบแทน
อ้างอิงกับหุ้น /กลุ่มหุ้น ที มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื นฐาน ตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน ซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื น
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างที ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment
grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade)
เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุน
เท่านั น

กองทุน อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ในกรณีที กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ป้องกันความเสี ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ยน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที 
น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจ
มีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น ซึ งการ
ใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกอง
ทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน
10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

อนึ ง อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติ ซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติ หรือกรณีอื นใดที เกิดจากปัจจัยที ควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนรวมที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และไม่เกินวงเงินที ได้รับการจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.1 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อบริษัทจัดการ
ร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อ
ตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1  ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ไปยัง TBMA
ทันที

ความในวรรคหนึ งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที เป็นตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งขึ นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี ที ออกใหม่

ส่วนที  2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
1.2  ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.3  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนซื อขายใน SET

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.  9. 

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade

2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็น
ตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น

2.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม

3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที  6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.2.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ทั งนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที มีการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที จัดตั งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที  1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นของข้อ 3.13.2 ซึ งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็นตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มี
เงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3  มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้
เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1.
2.1  ในกรณีที เป็นการลงทุนใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2  ธนาคารออมสิน
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงินด้วย

2.2  การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.2.1  ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying 
ของ derivatives ตามที ระบุในส่วนที  6 ข้อ 1
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.2.3  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งมีข้อกําหนดห้ามเปลี ยนมือ ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วง
หน้าแฝง ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บริษัท
จัดการร้องขอได้
2.2.4  ในกรณีที เป็น ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง นั นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือได้ซึ งเป็นที ยอมรับโดยทั วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที ใช้ในการคํานวณราคาที แสดงในระบบข้อมูลที น่าเชื อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุก
วันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรม ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2  ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ส่งราคาที เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัท
จัดการทันที

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีลักษณะดังนี 
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3  ในกรณีที กองทุนรวม ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั น

1.3  ประเทศที กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั งนี ตามรายชื อ
ประเทศที สํานักงานกําหนด

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั วคราวเท่านั น และมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ งเป็นกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนรวมนั น ทั งนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที เป็น SIP
1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนรวมนั น
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวมนั น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียว
กับที กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื อนําทรัพย์สินที ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5  ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น
และค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.
2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2
และข้อ 1.3
2.2  จดทะเบียนในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากที มีลักษณะทํานองเดียว
กับผู้รับฝากตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1. ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1.1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ย
1.3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 1.4 หรือ 1.6 
1.6 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ในกรณีที  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็นองค์
ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นนิติบุคคลที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที  derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี 
3.1 เป็นดัชนีที มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที นํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั งนี  underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.2.1 ดัชนีที มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที มีลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
3.2.1.1 ดัชนีที องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ งมีนํ้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั งหมด ในกรณีที เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื นใดนอกจาก 3.2.1 ที เป็นไปตามเงื อนไขครบถ้วนดังนี 
3.2.3.1 เป็นดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั นโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั น

3.3 เป็นดัชนีที ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที มีความน่าเชื อถือและทําหน้าที ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั งนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั น ๆ อย่างต่อเนื องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื อที มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงา
นก.ล.ต.กําหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะ
ต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยงมีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit
event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื อเกิด credit event ขึ นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลง
จะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้
กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิงเสื อม
เสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที  5 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานอง
เดียวกับส่วนที  1 ถึง ส่วนที  4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี ในกรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ นไป ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน
ที  2 ข้อ 1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื อ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ

national scale)
5 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย

5.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า

1.  10%หรือ
2.  นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน

ใน benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินดังนี 
6.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ)

6.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 6.1

6.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ ตราสารที มีสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าแฝง ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย) 

6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade

6.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

6.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade

6.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
6.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อ
ขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที 
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

6.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ
SET หรือของตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET หรือในตลาดซื อขายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ)

หมายเหตุ :

*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่าง
ประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national
scale

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ว
แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้ว
แต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที อยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงิน
กับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้

เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั งนี เฉพาะ
กองทุนรวมที มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที 
มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึ งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที ออกใหม่)

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%
4 securities lending ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที  1 : อัตราส่วน

การลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือ
ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือ
ไม่ม ีcredit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี ยงที มีอยู่

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง 1.1 กรณีที เป็นการลงทุนของ MF (ที มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)

ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้อง
มีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี และ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน
ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั นจะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั วไป และในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที 
ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1)  มีขนาดเล็ก
(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า90 วันนับ
แต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี 
(3)  เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี ยนแปลงไปจนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดัง
กล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการเปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ที บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับการ
ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที  3 ในข้อ 1 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทํา
คําเสนอซื อ

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ ง (3) (ข) ในส่วนนี หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลงประเภทของกอง
ทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
 สิทธิที จะได้รับเงินปันผล
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า
KTPIF
A

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล
KTPIF
D

 เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล  เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

KTPIF
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
KTPIF
I

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื อนไขที กรมสรรพากรกําหนด

5. ชนิดเพื อการออม
KTPIF
SSF

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กรมสรรพากร และ/
หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และ
ชนิดเพื อการออม แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั งนี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื อนไขที กองทุนกําหนด ทั งนี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเงื อนไขชนิดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิด และ/
หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่เปิดให้บริการ และ/หรือเพิ มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื นๆ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดัง
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื อคืนที ใช้ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในกรณีที คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิก
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที 
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วันทําการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ
หรือตามจํานวนวงเงินที ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” สามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั งนี ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิด
บัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที มียอดสั งซื อหน่วยลงทุนซึ งเมื อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินที บริษัทจัดการได้รับ
อนุมัติให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องสั งซื อเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนที 
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที จัดตั ง
และจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

5.2.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และสมัครใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์
เงื อนไข และขั นตอนวิธีการขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

5.2.2.3 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM)
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที รับการสั งซื อภายในวันเดียวกับวันที สั ง
ซื อเท่านั น หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื น หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ มเติมต่อ
ไป

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั นเท่านั น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชี
จองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประ
โยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุน
ที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยเป็นไปตามที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื นชําระให้เสร็จสิ นก่อนเวลาเคลียริ งของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายที เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั น

ในการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัทจัดการ
ไม่ได้ และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้ทําการสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว

ในกรณีที การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั นคืนให้กับผู้
สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที สั งซื อและได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามวันที 
ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั งนี ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที เสนอขายครั งแรกก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบที บริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บาง
ส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.6. การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั งหมดโดยไม่มีดอกเบี ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที ระบุในคําขอเปิด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

5.2.7 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที บริษัทจัดการยุติโครงการเนื องจากหลังสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
เนื องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ทั งหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดพร้อมทั งดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ตามที อยู่ที ระบุ
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี ยที เกิดขึ นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที บริษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั งกองทุนรวมที อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ งภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติ
การขายหน่วยลงทุนนั น และให้การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุดลงในวันที แจ้งให้สํานักงานทราบ

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที การอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมสิ นสุด
ลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปีนับแต่วัน
ที ครบกําหนดเวลานั นจนถึงวันที ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการ
ขายหน่วยลงทุน” 

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป

6.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการสั งซื อ
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และเอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที กําหนดในข้อ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อ
ทําการศึกษาและปฏิบัติตามเงื อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

6.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือ
หน่วยลงทุน และแบบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื นๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ งจะติด
ประกาศไว้ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) เพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี ยนแปลงเงื อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั งนี เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

6.2.4 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.4.1 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั งจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อที บริษัท
จัดการกําหนด

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั ง
ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน

6.2.4.2. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี เมื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที กําหนดในหน้าจอของเครื อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคาร
กรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อ
หน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที บันทึก
รายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั ง
ซื อและเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั นบริษัทจัดการจะไม่
ทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน เมื อนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.3. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธี
การดังต่อไปนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพื อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั น
ตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์หรือตามที ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั นตอนการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั งซื อหน่วยลงทุน
ก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการนั น และการสั งซื อ
หน่วยลงทุนตั งแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั งนี ให้ใช้เวลาที บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคาร
กรุงไทยที บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั งซื อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น

ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที สั งให้หักเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซื อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนในแต่ละครั ง มิฉะนั น บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งนั น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเมื อนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ที ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที 
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั วคราวหรือตลอดไปตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนที จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.4. การสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื นบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบในอนาคต

โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบ
ถ้วนและถูกต้องและยื นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อื น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดที บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที หักชําระค่าซื อหน่วยลงทุนซึ งรวมค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวข้องกับการซื อหน่วยลงทุนนั น
3. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิก
การใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.5 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.4.6 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิ
กส์อื นใดในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือ รับซื อคืน (ถ้ามี) 

6.2.4.7. การสั งซื อผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื ออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค
ดราฟต์ ผู้สั งซื อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย” เมื อชําระที บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื อที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยบัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ ง บริษัทจัดการอาจเพิ มบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนที เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื นๆ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ทั งนี สําหรับการซื อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั งซื อต้องชําระเป็นเงินสด
หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั นเท่านั น

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื อเรียกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที สั งซื อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการที เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุน พร้อมทั งเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

6.2.5.2. เครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี 
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็
กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอก
เบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วย
ลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหัก
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจาก
การสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อธนาคารและ
เลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื นซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับ
จากการสั งซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล” โดยบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ งหากมีดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกอง
ทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื อ
ธนาคารและเลขที บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื นๆ
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.5.7. การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั งซื อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนตามวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ
สิ นวันที จํานวนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนจํานวนนั นปรากฏในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับ
จัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื น ก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที 
ซื อด้วยวิธีอื นๆ สําหรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ทั งนี จะให้สิทธิแก่คําสั งซื อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื นก่อนคําสั งซื อหน่วยลงทุนที ซื อด้วยวิธีอื น ในกรณีที สั งซื อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

6.2.7 การคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั งซื อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั งซื อ
หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ให้ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนที สั งซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามวิธี
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันที สั ง
ซื อหน่วยลงทุน

6.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนี กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั งซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 
ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ข) คําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที จะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เป็นการ
ชั วคราวหรือถาวรได้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวม
ถึงแจ้งให้สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนด แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมเงื อนไขในการสั งซื อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุน
ได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที 
วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มีชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : มี
ชนิดเพื อการออม : มี

สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตาม
ระยะเวลาที กฎหมายภาษีอากรกําหนด ณ วันที ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลัก
เกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.1.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 
(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตามราย
ละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา
15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(4) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

(5) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการ
ทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

(6) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.1.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขาย
คืนได้

7.4.1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดนั น
ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมีการ
เปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จํานวนนั น

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่มี
ชนิดเพื อการออม : ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. กองทุนจะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วง
เวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แล้วแต่กรณี
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่
เกินปีละ 4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที  Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หาก
ในกรณีที วันที กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการซื อขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุน
สุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที เกิดขึ น (ถ้ามี) โดยการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจํานวนเงินสดที มี
อยู่ ณ ขณะนั น
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่ตาม
หลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้
โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนินการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่
อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั งการดําเนินการดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์
สินอื นๆ ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะรายงานการไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ
ของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุน
รวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขาย
ครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น.

 กรณีแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ
4 ครั ง ในอัตราที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที วันที 
กําหนดในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที มีรายชื ออยู่
ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื นได้ โดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่า
ธรรมเนียมใดๆ ทั งสิ น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมอีกกองทุนหนึ ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนิน
การนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื อคืน จากกองทุนต้นทางซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที จะปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชั วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ
โดยพลัน

สําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/
ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนําไปชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการ
จะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลําดับรายการ ตามวันและเวลาที 
ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื นมายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ
ชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี ยนนั นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั นๆ เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั น

8.2.1 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที ระบุ ดังต่อไปนี 
1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3) การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด
4) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยัง
กองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยัง
กองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่อง
ทางอื นที เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ภายในวันและเวลาที ระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทางที ต้องการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนที จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื นๆ ที บริษัทจัดการกําหนด และยื นคําสั งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับ
เปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
3) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั น
ตํ่าของการสั งขายคืนที กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
5) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี หากจํานวนเงินทั งหมดที ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที จะนําไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนอื น ตามมูลค่าขั นตํ่าที ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการจะไม่นําเงินไปซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการทํารายการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
6) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื นมายังกองทุนนี และจํานวนเงินที ได้ไม่เพียงพอที 
จะนําไปซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่นําเงินดังกล่าวมาซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ตามที ระบุไว้ในคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เนื องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง”
12. “การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนของวันแรกที จะเปิดทําการสับเปลี ยนครั งต่อไป
8) เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

ทั งนี เงื อนไขการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี ยนแปลงภายใต้วิธีการที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
มายังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการ
สับเปลี ยน ชื อกองทุน และรายละเอียดอื นๆ ตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด
ล่าช้ากว่าเงื อนไขที ระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
วันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงิน
ลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซื อ มิใช่รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม เพื อ
แนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี

3. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือใบ
คําสั งอื นใดที บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ มเติม โดยระบุจํานวนเงิน/จํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทาง
เพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื อบริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางพร้อมทั งเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด และชื อบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลาย
ทางเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั นตํ่าที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ งหักค่า
ธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็น อย่างอื น ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี ยวกับมูลค่าขั นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื อซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไม่เพียงพอต่อ
มูลค่าขั นตํ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม
เมื อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุน
รวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน
ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อ
เลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

8.2.2 ราคาขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน ดังนี 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที บริษัทจัดการ
กําหนดขึ นเป็นการทั วไป ทั งนี วันทําการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30
น.

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี ยนระหว่างกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี  (กองทุนปลายทาง) เท่านั น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการ
สับเปลี ยนระหว่างกองทุนที นอกเหนือจากนี โดยเป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด ได้ตังแต่วันที  1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป (หากบริษัทจัดการสามารถเปิดสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ก่อน
วันที  1 มกราคม 2564 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) 

 กรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที จะเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื นใดที บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดย
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที วัน
ทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื อนการซื อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณี ดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอก
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

10.2 การเลื อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง
กล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตาม
ลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (4) ในส่วนข้อผูกพัน

(7) ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน และคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. เมื อปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อ
ไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุด
รับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั งซื อ คําสั ง
ขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยว
กับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือจําไปเป็นประกันได้

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. KTPIFA ไม่จ่าย
2. KTPIFD จ่าย
3. KTPIFR ไม่จ่าย
4. KTPIFI จ่าย
5. KTPIFSSF จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

 กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ นสุดตามช่วงเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ มขึ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่าย
เงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั งนี การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทําให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ มขึ นในรอบระยะเวลาบัญชีที จะที จ่ายเงินปันผลนั น

 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื อกองทุนรวมมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที มีการจ่าย
เงินปันผลนั น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ่ากว่า

ทั งนี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที บริษัท
จัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมรายละเอียดโครงการที เกี ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบคําขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงินได้
พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที ต่างกันก็ได้
โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที ต่าง
กันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือปฏิบัติเพิ ม
เติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที 
ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. KTPIFD ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. KTPIFR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. KTPIFI ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิดจาก
การขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

2. KTPIFD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

3. KTPIFR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

4. KTPIFI

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

5. KTPIFSSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื อนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฒ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดของกองทุนรวม
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(น) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(บ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจํา
ปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดัง
กล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุนตามที 
บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. KTPIFA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. KTPIFD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. KTPIFR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. KTPIFI ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. KTPIFSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัท
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติมอื นๆ

เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื อนไขการลงทุน
ตามที บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั งนี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในอัตราที ไม่เท่ากัน

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบราย
ละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ใน
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ งดังต่อไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ
ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์
• กรณีสั งซื อหรือขายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

• กรณีสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื อสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
เข้า(switching in) หรือสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน เพื อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์

ทั งนี เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
ที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ นเดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่า
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี 
(ก)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว
(ข)  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.3 กรณีที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอื นในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลัก
การตามที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที หลัก
การดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที ยอมรับ เป็นสากล โดยได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตาม
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในวันหลังการเสนอขายครั งแรก โดยใช้สัดส่วน (ratio) ในการแบ่งสันปันส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิก่อนหน้า ปรับปรุงด้วย รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หลังจากนั น จึงทําการปรับปรุง
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน หรือรายการเงินปันผลที จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นต้น และคํานวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการประสงค์จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื นเพิ มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ทราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศไว้ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวอย่างที 1 
มูลค่าทรัพย์สินที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด 15,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ(ยังไม่เปิดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลค่า 15,000 บาท 3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 4. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน (ยังไม่เปิดบริการ) 5. ชนิดเพื อการออม (ยังไม่เปิดบริการ) และมีผลประโยชน์ในวันแรก 3,000 บาท รวมทั งมียอดซื อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 3,000 บาท

กองทุน
รวม

ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

(ยังไม่เปิด
บริการ)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที 
จําหน่ายได้หลังหักค่า
ธรรมเนียมการขาย (ถ้า
มี) (บาท)

15,000.00  15,000.00   

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น
ในวันแรก 3,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

3,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ(ยังไม่
เปิดบริการ)

 ชนิดสะสมมูลค่า  3,000.00   

3,000x15,000/15,000
= 3,000

 ชนิดจ่ายเงินปันผล
(ยังไม่เปิดบริการ)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิดบริการ)

รายการค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

ไม่มี  ไม่มี   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

18,000.00  18,000.00   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อวัน
(/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.53)  (0.53)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.11)  (0.11)   

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+vat) =
0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

17,999.34  17,999.34   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,500.0000  1,500.0000   

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อ
หน่วย)

11.9995  11.9995   

ราคาขายหน่วยลงทุน 11.9996   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

11.9995   

วันต่อมา ทําการเพิ มหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการซื อหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า 3,000
บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 100 บาท และมียอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท รวมทั งเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออมเพิ มเติม โดยชนิด
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติมียอดซื อ 50,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล มียอดซื อ 100,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน มียอด
ซื อ 5,000,000 บาท และชนิดเพื อการออม มียอดซื อ 100,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

17,999.34  17,999.34   

ปรับปรุงมูลค่าเพิ ม
ลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
3,000 บาท

3,000.00  3,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

20,999.34  20,999.34   

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน 100
บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

100.00

 ชนิดสะสมมูลค่า =
100 x 20,999.34 /
20,999.34= 100

 100.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

21,099.34  21,099.34   

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+vat) =
1.07%

(0.62)  (0.62)   

 ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+vat) =
0.214%

(0.12)  (0.12)   

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428%

(0.02)  (0.02)   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

21,098.58  21,098.58   

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

1,750.0083  1,750.0083   

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0562  12.0562   

ราคาขายหน่วยลงทุน   12.0563   

ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

 
12.0562   

วันต่อมา ทําการเพิ มลดหน่วยจากการซื อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (จากรายการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล 100,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ซื อหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
100,000 บาท) และมีผลประโยชน์ที เกิดขึ น 500 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อการ
ออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า
(บาท)

21,098.58  21,098.58   

ปรับปรุงมูลค่า
เพิ มลดหน่วย
ลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้า

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
50,000 บาท

50,000.00 50,000.00

 รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 5,000 บาท

(5,000.00) (5,000.00)

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน
5,000,000 บาท

5,000,000.00 5,000,000.00

 ขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออม
100,000 บาท

100,000.00 100,000.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00 100,000.00

ผลประโยชน์ที เกิด
ขึ น จํานวนเงิน
500 บาท

วิธีคิดการปันส่วน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

500.00

 ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ= 500 x
50,000.00 /
5,266,098.58=

4.75

4.75

 ชนิดสะสมมูลค่า
= 500 x
16,098.58 /
5,266,098.58=
0.53

1.53

 ชนิดจ่าย
เงินปันผล = 500
x 100,000.00/
5,266,098.58=
9.49

9.49

 ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน = 500 x
5,000,000/
5,266,098.58=
474.73

474.73

ชนิดเพื อการออม
=500 x
100,000.00/
5,266,098.58=
9.50

9.50

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่าใช้
จ่ายของกองทุน

5,266,598.58 50,004.75 16,100.11 100,009.49 5,000,474.73 100,009.50

รายการค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิด
ขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
และ ชนิดเพื อการ
ออม (+vat) =
1.07%

(7.80) (1.47) (0.47) (2.93) (2.93)

 ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ชนิดผู้
ลงทุน
สถาบัน(+vat) =
0.50%

(68.50) (68.50)

 ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
(+vat) = 0.214%
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(30.88) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32) (0.59)

 ค่าธรรมเนียมผู้
ดูแลผลประโยชน์
(+vat) =
0.0428% (คิด
อัตราเท่ากันทั ง 5
ชนิด)

(6.18) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิ(NAV)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

จํานวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

436,792.2649 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน
(ต่อหน่วย)

12.0571 12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ราคาขายหน่วย
ลงทุน

12.0571 12.0571 12.0571 12.0572 12.0571

ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน

12.0570 12.0570 12.0570 12.0571 12.0570

ตัวอย่างที 2 จ่ายเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดเพื อการออม ในอัตรา 0.25 บาท/หน่วย และมีผลประโยชน์ที 
เกิดขึ น 50,000 บาท

กองทุนรวม ชนิดขาย
คืนหน่วย
ลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดจ่าย
เงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

ชนิดเพื อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท)

5,266,485.22 50,002.93 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ปรับปรุงมูลค่าเพิ มลดหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้า

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ4,147.2093
x0.25 = 1,036.80 บาท

1,036.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,265,448.42 48,966.13 16,099.53 100,005.85 5,000,371.05 100,005.86

ผลประโยชน์ที เกิดขึ น จํานวนเงิน
50,000 บาท

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,000.00

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต=ิ
50,000 x
48,966.13/5,265,448.42= 464.98

464.98

 ชนิดสะสมมูลค่า = 50,000 x
16,099.53/ 5,265,448.42= 152.88

152.88

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 50,000
x100,005.85/ 5,265,448.42=
949.64

949.64

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 50,000x
5,000,371.05 /
5,265,448.42=47,482.86

47,482.86

 ชนิดเพื อการออม
=50,000x100,005.86/5,265,448.42
=949.64

949.64

จ่ายเงินปันผล (107,827.43)

 ชนิดจ่ายเงินปันผล = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน =
414,720.9343 x 0.25 =103,680.23

(103,680.23)

ชนิดเพื อการออม = 8,294.4187
x0.25 = 2,073.60

(2,073.60)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน

5,207,620.99 49,431.11 16,252.41 98,881.89 4,944,173.68 98,881.90

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิด
เพื อการออม (+vat) = 1.07%

(7.73) (1.45) (0.48) (2.90) (2.90)

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน (+vat) = 0.50%

(67.73) (67.73)

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) =
0.214% (คิดอัตราเท่ากันทั ง 5 ชนิด)

(30.54) (0.29) (0.10) (0.58) (28.99) (0.58)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(+vat) = 0.0428% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั ง 5 ชนิด)

(6.12) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 5,207,508.87 49,429.31 16,251.81 98,878.29 4,944,071.16 98,878.30

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 436,706.2734 4,061.2178 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343 8,294.4187

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.9245 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

ราคาขายหน่วยลงทุน 12.1711 12.1711 11.9211 11.9215 11.9211

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน 12.1710 12.1710 11.9210 11.9214 11.9210

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศ ไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์
ที กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ
และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที คํานวณ
นั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้
รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ประกาศทางเว็บไซต์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที บริษัท
จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที 
ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ น
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้น
แต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน เมษายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 เมษายน 2560 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อน
ให้ความเห็นชอบก็ได้
(1)  การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3)  การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4)  การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(5)  กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สํานักงานทราบ รวมทั งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี ภายใน 15
วันนับแต่วันที มีมติให้แก้ไข

19.4  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1)  การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก)  การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข)  การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค)  การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง)  การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ)  การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2)  การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3)  การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(5)  การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด
(6)  การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

19.6 ในกรณีที มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้
กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อจํากัดห้าม
มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี ยน แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั ง
การ ผ่อนผันในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธี
การจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี ยนให้
บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของกฎหมาย ประกาศ ข้อ
กําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสาม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที กองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนชนิดนั น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนที ถืออยู่

20.3) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื องหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามที โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็น
เรื องที ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 
ได้ที  www.ktam.co.th "

20.5) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนได้เฉพาะเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้น
แต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนนั น ทั งนี ในกรณีที คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั นจะต้องไม่
อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั นเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย
ศูนย์ซื อขายตราสารหนี ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั งนี ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20.6) ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7)  การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพื อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้า
มี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที 
อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.8) การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที เรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธี
การติดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 

20.8.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตาม
เงื อนไขและวิธีการที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงิน
จองซื อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและ
ได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะ
การทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที กําหนดไว้ในโครงการ
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต

20.8.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขและวิธี
การที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืน
หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาและเงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัท
ประกันชีวิตได้ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจาก
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื อ
บริษัทจัดการ ได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม
จํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกัน
ภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื นใด ตามอัตราและวิธีการที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมใน
เอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

20.8.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ซึ ง
วิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็น
ไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20.8.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทั งนี บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.8.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื นใดเพื อให้เกิดรายการดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั วคราวและหรือถาวร ในกรณีที บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง
ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที ยกเลิกตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรม
ธรรม์

วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั งนี บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที จะไม่ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนนั นได้เสร็จสิ นสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วย
สามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.7  วันและเวลาในการขาย รับซื อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื อหน่วยลงทุน (การชําระเบี ยประกันภัยเพิ ม
เติมพิเศษ)การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี ยนกองทุน การสับเปลี ยนกองทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด

20.8.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที ซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี เพียงอย่างเดียว ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื อนไขที บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที แตกต่างเมื อซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที 
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั งซื อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิด
เผยชื อที แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็นต้น

20.8.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที 
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.10 ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ เพิ มเติม ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด

20.9) ข้อมูลเพิ มเติมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขาย
คืน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธีการ"เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมใน
แต่ละรายการ และในกรณีที เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น ให ้
หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ มแรกในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของ
รายการที รับโอนนั น

2) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม โดย
มีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี

บริษัทจัดการจะยุติการจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
สําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่วันที สิ นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที จ่ายเป็นค่าซื อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ที ผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าว
พร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อ
การออมอื น ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

4) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขาย
คืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม หรือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการราย
อื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ ง
คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดัง
กล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ ง
ของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7)  การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพื อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้า
มี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที 
อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.8) การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที เรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธี
การติดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 

20.8.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตาม
เงื อนไขและวิธีการที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงิน
จองซื อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและ
ได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะ
การทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที กําหนดไว้ในโครงการ
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต

20.8.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขและวิธี
การที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืน
หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาและเงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัท
ประกันชีวิตได้ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจาก
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื อ
บริษัทจัดการ ได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม
จํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกัน
ภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื นใด ตามอัตราและวิธีการที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมใน
เอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

20.8.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ซึ ง
วิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็น
ไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20.8.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทั งนี บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.8.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื นใดเพื อให้เกิดรายการดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั วคราวและหรือถาวร ในกรณีที บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง
ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที ยกเลิกตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรม
ธรรม์

วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั งนี บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที จะไม่ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนนั นได้เสร็จสิ นสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วย
สามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.7  วันและเวลาในการขาย รับซื อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื อหน่วยลงทุน (การชําระเบี ยประกันภัยเพิ ม
เติมพิเศษ)การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี ยนกองทุน การสับเปลี ยนกองทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด

20.8.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที ซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี เพียงอย่างเดียว ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื อนไขที บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที แตกต่างเมื อซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที 
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั งซื อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิด
เผยชื อที แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็นต้น

20.8.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที 
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.10 ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ เพิ มเติม ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด

20.9) ข้อมูลเพิ มเติมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขาย
คืน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธีการ"เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมใน
แต่ละรายการ และในกรณีที เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น ให ้
หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ มแรกในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของ
รายการที รับโอนนั น

2) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม โดย
มีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี

บริษัทจัดการจะยุติการจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
สําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่วันที สิ นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที จ่ายเป็นค่าซื อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ที ผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าว
พร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อ
การออมอื น ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

4) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขาย
คืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม หรือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการราย
อื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ ง
คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดัง
กล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ ง
ของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7)  การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพื อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้า
มี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที 
อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.8) การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที เรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธี
การติดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 

20.8.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตาม
เงื อนไขและวิธีการที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงิน
จองซื อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและ
ได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะ
การทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที กําหนดไว้ในโครงการ
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต

20.8.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขและวิธี
การที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืน
หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาและเงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัท
ประกันชีวิตได้ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจาก
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื อ
บริษัทจัดการ ได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม
จํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกัน
ภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื นใด ตามอัตราและวิธีการที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมใน
เอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

20.8.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ซึ ง
วิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็น
ไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20.8.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทั งนี บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.8.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื นใดเพื อให้เกิดรายการดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั วคราวและหรือถาวร ในกรณีที บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง
ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที ยกเลิกตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรม
ธรรม์

วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั งนี บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที จะไม่ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนนั นได้เสร็จสิ นสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วย
สามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.7  วันและเวลาในการขาย รับซื อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื อหน่วยลงทุน (การชําระเบี ยประกันภัยเพิ ม
เติมพิเศษ)การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี ยนกองทุน การสับเปลี ยนกองทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด

20.8.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที ซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี เพียงอย่างเดียว ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื อนไขที บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที แตกต่างเมื อซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที 
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั งซื อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิด
เผยชื อที แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็นต้น

20.8.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที 
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.10 ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ เพิ มเติม ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด

20.9) ข้อมูลเพิ มเติมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขาย
คืน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธีการ"เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมใน
แต่ละรายการ และในกรณีที เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น ให ้
หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ มแรกในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของ
รายการที รับโอนนั น

2) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม โดย
มีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี

บริษัทจัดการจะยุติการจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
สําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่วันที สิ นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที จ่ายเป็นค่าซื อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ที ผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าว
พร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อ
การออมอื น ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

4) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขาย
คืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม หรือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการราย
อื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ ง
คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดัง
กล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ ง
ของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7)  การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพื อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้า
มี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที 
อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.8) การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที เรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธี
การติดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 

20.8.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตาม
เงื อนไขและวิธีการที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงิน
จองซื อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและ
ได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะ
การทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที กําหนดไว้ในโครงการ
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต

20.8.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขและวิธี
การที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืน
หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาและเงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัท
ประกันชีวิตได้ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจาก
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื อ
บริษัทจัดการ ได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม
จํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกัน
ภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื นใด ตามอัตราและวิธีการที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมใน
เอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

20.8.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ซึ ง
วิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็น
ไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20.8.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทั งนี บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.8.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื นใดเพื อให้เกิดรายการดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั วคราวและหรือถาวร ในกรณีที บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง
ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที ยกเลิกตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรม
ธรรม์

วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั งนี บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที จะไม่ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนนั นได้เสร็จสิ นสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วย
สามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.7  วันและเวลาในการขาย รับซื อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื อหน่วยลงทุน (การชําระเบี ยประกันภัยเพิ ม
เติมพิเศษ)การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี ยนกองทุน การสับเปลี ยนกองทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด

20.8.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที ซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี เพียงอย่างเดียว ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื อนไขที บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที แตกต่างเมื อซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที 
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั งซื อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิด
เผยชื อที แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็นต้น

20.8.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที 
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.10 ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ เพิ มเติม ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด

20.9) ข้อมูลเพิ มเติมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขาย
คืน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธีการ"เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมใน
แต่ละรายการ และในกรณีที เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น ให ้
หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ มแรกในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของ
รายการที รับโอนนั น

2) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม โดย
มีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี

บริษัทจัดการจะยุติการจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
สําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่วันที สิ นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที จ่ายเป็นค่าซื อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ที ผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าว
พร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อ
การออมอื น ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

4) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขาย
คืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม หรือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการราย
อื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ ง
คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดัง
กล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ ง
ของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0181/2559] หน้า 65 / 66



(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7)  การระบุภูมิลําเนาในประเทศไทยเพื อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้า
มี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที 
อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.8) การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที เรียกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธี
การติดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 

20.8.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทน
ที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตาม
เงื อนไขและวิธีการที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทําการในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงิน
จองซื อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและ
ได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะ
การทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจํากัดที กําหนดไว้ในโครงการ
หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต

20.8.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต
หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขและวิธี
การที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืน
หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาและเงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัท
ประกันชีวิตได้ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจาก
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื อ
บริษัทจัดการ ได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม
จํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์

(2) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกัน
ภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื นใด ตามอัตราและวิธีการที กําหนด
ในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมใน
เอกสารประกอบการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

20.8.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือกรมธรรม์ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ซึ ง
วิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็น
ไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20.8.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต
โดยจะดําเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ 14 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทั งนี บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.8.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่านั น โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอื นใดเพื อให้เกิดรายการดังกล่าวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั วคราวและหรือถาวร ในกรณีที บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง
ตํ่ากว่าจํานวนขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที ยกเลิกตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกรม
ธรรม์

วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทําการตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั งนี บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที จะไม่ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนนั นได้เสร็จสิ นสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วย
สามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.7  วันและเวลาในการขาย รับซื อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทําการที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการเกี ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื อหน่วยลงทุน (การชําระเบี ยประกันภัยเพิ ม
เติมพิเศษ)การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี ยนกองทุน การสับเปลี ยนกองทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัท
ประกันชีวิตกําหนด

20.8.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที ซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี เพียงอย่างเดียว ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื อนไขที บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
15 วันหลังจากวันที ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที แตกต่างเมื อซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื องจากบริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที 
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั งซื อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิด
เผยชื อที แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัท
จัดการโดยตรง เป็นต้น

20.8.9 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที 
ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.8.10 ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ใน
อัตราที แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นๆ เพิ มเติม ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนด

20.9) ข้อมูลเพิ มเติมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขาย
คืน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ
ตามวิธีการ"เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมใน
แต่ละรายการ และในกรณีที เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น ให ้
หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ มแรกในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมของ
รายการที รับโอนนั น

2) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม โดย
มีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี

บริษัทจัดการจะยุติการจัดทําหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
สําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่วันที สิ นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที จ่ายเป็นค่าซื อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม

3) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ที ผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าว
พร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อ
การออมอื น ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

4) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมประกาศกําหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขาย
คืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม หรือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการราย
อื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ ง
คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมภายใน 15
วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดัง
กล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ ง
ของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 1 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 2 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 3 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 4 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 5 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 6 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 7 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 8 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 9 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 10 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 11 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 12 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 14 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล

29/06/2563 ข้อผูกพัน  [0181/2559] หน้า 16 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., 
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 

(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที 
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด

(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือ
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วย
ลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2. “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูก
ต้องและครบถ้วนแล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมใน
กรณีที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณี
เป็นทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า

ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความ
จําเป็นที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์027245265 และ 027245263 โทรสาร 027245277 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ 
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

ชื อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย์ (ประชาชื น20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท ์025960500 โทรสาร 025960562 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็น
ไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน"

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วย
มีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที 
กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่จ่าย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ
ชนิดเพื อการออม: จ่าย ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามที ระบุไว้ในโครงการ

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคัญที แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด และหลังจาก
ที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ น หลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้
โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที กําหนด

อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย
โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน จํานํา หน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิก
โครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต ่2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น
บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(2) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลและอัตรา
เงินปันผล ด้วยวิธีการที เหมาะสมดังต่อไปนี 
(2.1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในแบบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับตั งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลซึ งถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมิน ซึ งต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลที จ่ายนี ย่อมทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวน
เงินปันผลบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงระยะเวลาที 
ต่างกันก็ได้ โดยปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที ขายในช่วงเวลาที 
ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของกองทุน

ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีที ได้รับยกเว้น ทั งนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นําเงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 
16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระ
หนี รวมทั งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม : 
ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

1. กองทุนนี มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

2. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 
2.1  กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี 
2.1.1  กองทุนดังนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช)
2.1.2 นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.1.3  บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (omnibus account)
2.1.4  บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

2.2 กรณีที ที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ ได ้
รับผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2)  มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50
ล้านบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั น

(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

ความในข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

(4) เมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

22.1.5. เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวตามข้อ 22.2.2 เมื อ
ปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกชนิดหน่วยลงทุนนั น
(1) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที เกี ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื อการออมที เหลืออยู่ทั งหมดมีการลงทุนครบเงื อนไขตามที กฎหมายกําหนด

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื อ
รวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เป็นต้น
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.2 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6
2. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

2.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที มีความเสี ยงตํ่าสุด ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการก่อน ทั งนี หากไม่มีกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือชนิดเพื อการออม ภาย
ใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการ
ออมอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 กรณีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.6 หรือเกิดเหตการณ์เฉพาะข้อ 22.1.6 โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าว ต้องมีสาระ
สําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิด
เพื อการออม หรือกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที มีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม
หรือที มีความเสี ยงตํ่ากว่ากองทุนนี หรือโอนย้ายการลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื นในกองทุนเดียวกันตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อ
บริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ
22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

4.  รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และ/หรือ 22.1.6

5.  ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น และ/หรือกองทุน
รวมอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการตาม 1 ถึง 5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
(1)  แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2)  ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื อง
ดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ล
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